Додаток

5

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від

25

березня

2015

р. №

167)

ДОВІДКА

про результати пер ев ірки , передбаченої
Законом У країни "Про очищення влади"
Відповідно до пунктів

1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про

очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон , передбачених частинами третьою і четвертою статті

1

Закону України "Про очищення влади" , затвердженого постановою Кабінету

Міністрів У країни від

16

жовтня

2014

р. №

563 ,

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
(найм е11уuа1111я орга11у держав ної uла,н~ І оргаІІ) ~ 1ісщ:вого с;щuврядува1111я. в яко~І ) зай~1ас посаду

Київської міської ради (Київської міської державної адмін і страції)
(11р1:1е11дус на заі111н1тя 1юсад11) особа)

проведено

перев ірку

достовірності

відомостей

щодо

передбачених частинами третьою і четвертою статті

1

застосування

заборон,

Закону України "Про

очищення влади", щодо

БЕЗІНОЇ Оксани Вол одимир і вни ,
( п різвище. ім'я та

09

квітня

110 батькові особи ).

1973

року, м. Київ

(дата та місце 11ародже1111н).

МЕ

335095,

ви даний Под ільським РУ ГУ МВС України в м . Ки єві

16 жовтня 2003

рокv

(серія Т<І ІІО~Іср ГЩСІ ІОрта ГJЮЩЩ!ІІІІІІЩ Украї11 11, КІ1~1 і КО. 111 в и; щний),

2676202847
(р..:сстранііі11иіІ 11tщср uб11іко11ої ю1р1101 11J1ап1и 1ш 1ю;щ1 ків).
провул . Міч уріна, буд. І І , м. Київ,

0 1014

(~1icue проживш 111 я).

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(місне робоr11 )

головний спеціал іст пл ано во- еко ном ічного в ідд ілу управл і ння економіки і фінансів
(1юсада 11а час зш:тосуuш11111 1юлож.:111, Закону У1<рuї1111 "І Іро uчи11t.:н11я 1J1шли ··)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки , передбаченої Законом України "Про очищення влади" , декларації про

майно, доходи, в итрати і з обов'язання фін ансового характеру за
інших

доку ме нтів:

стор іно к

па с порту

громадянин а

України

2014
з

рік , а також

дан ими

про

прізв ище, і м'я та по-батькові, в и да L1у п аспорту та м і с це реєстрації, документа,

що підтверджує реєстрацію у Державному реєстр і фізичних осіб
податків , трудово!· книжки
(заз начаються за наяш юсті)

-

платник і в

Запит про надання відомостей щодо

Безіної О.В.
(1 1 р і зш1ще та і1 1і11 іали 01.:оби )

надсилалися до Головного управління Служби безпеки України ум. Ки єві та

Київській області, Державної податкової інспекції у Печерсьому районі ГУ ДФС
у місті Києві
(11айме11ув а1111я ор1·ш1ів переоірки)

За результатами розгляду запитів вищезаз нач е ні органи повідомили:

Служба безпеки України: в результаті перевірки наявни х матеріалів ві дсутні
будь-які відомості щодо зазначеної особи;

Державна податкова інспекція у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві: у

декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за

20 14

рік

вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав) , набутого
(набутих) Безіною О.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах

1О

частини

першої

статті

2

Закону

України

«Про

очищення

влади »,

1-

які

відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Безіної
О.В.;

вартість майна (майнових прав) , вказ аного (вказаних) Без іною О.В. у

декларації про майно , доходи , витрати і зобов'язання фіна нсового характеру за

2014

..

рік набутого

(набутих) Безіною

визначених у пунктах
очищення

влади»,

1-1 О

частини

відповідає

О.В.

за час перебування

першої статті

наявній

податковій

2

на посадах,

Закону України

інформації

про

«Про

доходи,

отримані Безіною О.В. із законних джерел.

Міністерство юстиції України : в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких
застосовано

положення

Закону України

«Про очищення

влади »

і нформація

вщсутня.

За результатами

проведеної перевірки встановлено, що до Безіної Оксани

=В:....::о::.:.л.:..:о:;..сд=и=м.;.:.:;.;;и"""р=ів=н=и:...:._--"-н.:..:е;____з=а""с'"""'т"-"о'""'с-"о""""в. .у-'-ю-=-т"""ь"-с~я
.

забора ни ,

передбачені

ча сти ною

(nр із в11ще. ім'я та по бат1,кові особи) (не застосовуют1,ся/застосооують ся)
третьою

четвертою

статп

Закону

України

" П ро

очищення

влади"

(трст~ою/'Іетоср гою)

Директор Департаменту освіти і науки, молод і

,..

та

спорту

міської

виконавчого

ради

(Київської

органу

Київської

міської

державної
О.Г. Ф іданян

адмі ні страцїі)
( 1 шй~1е 11увш11111

noca.:i11

1(срів11 нка відr1011ідал1.11оrо

стр) ктур11ш о 11ідршді 11у о р1·а11у дсржа1111ої

влади/оргш1у МЇСІ(СІJОГО С<І~ІО ІІр!ІД)'ПШІІІ}І)

(i11i1tia.111 ·1a 11 рі·ши11tе)

